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  طبقات الصحابة وفضلهم

حفُظ الدين، وحفظ  :والشَك أن أعظم فضلهم هو ،ننتقل إىل فضِل هؤالِء الصحابةِ 
  الشريعة، ونقل القرآن والسنة.

كيف نقَل هؤالء الصحابة شريعة اإلسالم إلينا   ولكن إخويت تعالـَوا إىل هذه الَوقفة اخلطرية:
  ان اهللا العظيم!كاملة مكملة مل يسقط منهم حرٌف واحد؟ سبح
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1 طبقات الصحابة وفضلهم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  م على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.رب العاملني والصالة والسال هللا احلمد

  أما بعد،

فإخويت يف اهللا، والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم 
  ه ألحد غريك شيًئا).ال ظل إال ظله؛ اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل في

  أحبيت يف اهللا ،،،

���×Î�flàŽvÿè�ÜãéÖcæ��� �

، وقد كنا ρهم أصلي وفصلي وإليهم حيَِّن قليب، رضي اهللا عن صحابة النيب  ما زلنا نعيش مع الصحابة رضوان اهللا عليهم،
رنا أن أفضل الصحابة على اإلطالق أبو بكر ذكو  ترتيب حمبة، ترتيب أفضلية يف االعتقاد. اللقاء املاضي عند ترتيب الصحابة:توقفنا يف 

τ مث عمر ،τ مث عثمان ،τ مث علّي ،τ.  

حينما نتكلم عن أيب بكر، وحينما نتكلم  واألدلة عليه كثرية، ستأيت معنا هذا الرتتيب أيها اإلخوة انعقد عليه اإلمجاع بالدليل،و 
  وقّدر. عن عمر، وسنبدأ الكالم عن اخللفاء األربعة إن شاء اهللا عز وجل

منهم، بل بالدليل الصحيح، باألدلة من الكتاب والسنة، أن  ال من كالم العلماء هكذا اجتهاًداأقصد أن هذا اإلمجاع انعقد، 
ل بيعة ، مث بقية العشرة املبشرين باجلنة، مث أهل بدر، مث أهل أحد، مث أهτ ، مث عليτ ، مث عثمانτ ، مث عمرτاألفضل أبو بكر 

  احلديبية.لح الرضوان يف صُ 

للعلماء آراء يف طبقات الصحابة بعد األربعة، يعين يف هذا الرتتيب الذي ذكرناه داخله طبقات الصحابة؛ هناك هذا التقسيم: 
  األُحديّون، أصحاب بيعة الرضوان، مخس طبقات. وبقية األربعة املبشرين باجلنة، البدريون، ،اخللفاء األربعة
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2 طبقات الصحابة وفضلهم
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   م الصحابة إىل اثنيت عشرة طبقة:بوري يف علوم احلديث قس احلاكم النيسا

  قوٍم تقّدم إسالُمهم مبكة كاخللفاِء األربعة.  - 1

  الصحابة الذين أسلموا قبل األمر باهلجرة. - 2

  ُمهاجرِة احلبشة.  - 3

  .العقبة األوىل أصحاِب بيعةِ  - 4

  أصحاِب بيعة العقبة الثانية.  - 5

  بقباء قبل أن يدخل املدينة.  - ρ- صلوا إىل املدينة مع النيب ذين و أوِل املهاجرين ال - 6

  أهِل بَدر. - 7

  .در واحلديبيةالذين هاجروا بني بَ  - 8

  ضوان يف احلديبية.أهِل بيعِة الرُ  - 9

  من هاجر بني احلديبية وفتح مكة، كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. -10

  .ي الفتح الذين أسلموا يف فتح مكةمسلم -11

  يوم فتح مكة ويف حجة الوداع . - ρ- صبيان وأطفال رأوا النيب  -12
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3 طبقات الصحابة وفضلهم
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عت آراُء السلف الصاحل تنو  ..هلم إسالًما وآخرهم موتًامما ينبغي معرفته واعتقاده يف مسألة ترتيب الصحابة أن تعرف أو  أيًضا
أول من ، ρأول الناس بالنيب ا، الصحيح أن أبا بكر هو أول الناس إسالمً  ًما؟كان أول إسال  أي الصحابة: من الصحابة والتابعني، يف
  أسلم من الرجال األحرار.

"واألوىل أن يُقال أول من أسلم من الرجال األحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خدجية، ومن  بن الصالح:اقال 
   املوايل زيد بن حارثة، ومن العبيد بالل".

ا الرتتيب هو الرتتيب الصحيح: أول من أسلم من الرجال األحرار أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خدجية، إًذا هذ
   .من اهلجرة 100عامر بن وائلة الليثي مات سنة  آخر الصحابة موتًاومن املوايل زيد بن حارثة، ومن العبيد بالل. 

⁄–è_�Ù]ö‰�êÏeæ^V�[íe^v’Ö]��‚Â�ÜÒ� �

ر، بتفرقهم يف البلدان والبوادي، وقد روى البخاري يف صحيحه "حصر الصحابة بالعد واإلحصاء متعذ  لعراقي:قال احلافظ ا - 
صحيح  –[صحيح  )يومئذ كثري ال جيمعهم كتاب حافظ يعين الديوان - ρ-  قصة توبته: (وأصحاب رسول اهللا أن كعب بن مالك قال يف

  ."كغزوة تبوك وحجة الوداع  املشاهد ، لكن قد جاء ضبطهم يف بعض]2769مسلم: 

  ".من ستني ألًفا احنوً  ،آه من املسلمنيور  ،ρ قال الشافعي: "روى عن رسول اهللا - 

بض عن مئة ألف وأربعة وقُ ، حجة الوداع أربعون ألًفا، وكان معه بتبوك سبعون ألًفا ρ"شهد مع النيب  وقال أبو زرعة الرازي: - 
  من الصحابة". عشر ألًفا

مئة وأربعة عشر، أو مئة وأربعة  هذا هو الرأي الذي رّجَحُه احلافظ بن حجر قال:ربعة عشر ألًفا.لصحابة مئة وأكان عدد اإًذا  
  .ρصحابة الذين مات عنهم رسول اهللا ا عدد الوعشرون، أو مئة واثنان وأربعون ألفً 



 
 

www.yaqob.com                     6 - أصلي وفصلي            
________________________________________________________________________________  

             

 

4 طبقات الصحابة وفضلهم
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  أما يف رواية األحاديث، فاملكثرون من الصحابة كثري..

 - أكثر من ألف حديث ρالذين رووا عن النيب - "الذين زاد حديثهم عن ألف حديث ال ابن كثري نقًال عن اإلمام أمحد:ق
بن عمر ألفني وستمئة وثالثني حديثا، أم املؤمنني عائشة ألفني ااهللا  روى ألفني ومئتني وستة ومثانني حديثا، عبد τأنس بن مالك  ستة:

 ا،أكثرهم روى مخس آالف وثالمثئة وأربعة وستني حديثً  τوستمئة وستني، وأبو هريرة  عباس روى ألفا اهللا ابن ومئتني وعشرة، عبد
اهللا روى ألفا ومخسمئة وأربعني حديثا) وهلم سابع كما حكاه بن كثري وهو أيب سعيد اخلدري روى ألفا ومئة وسبعني  بن عبداجابر 
  هؤالء هم املكثرون يف الرواية، سبعة:  ا..حديثً 

  أنس بن مالك. - 1
  .عبد اهللا بن عمر - 2
  عائشة. - 3
  اهللا بن عباس . عبد - 4
  .أبو هريرة - 5
  أبو سعيد اخلدري. - 6
  جابر بن عبداهللا.  - 7

  رضي اهللا عنهم أمجعني.

  كل واحد منهم روى أكثر من ألف حديث.

ð^jÊý^e�áæ†nÓ¹]� �

يد بن ثابت وعائشة، رضي اهللا عنهم وابن عباس وز عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر  :املكثرون باإلفتاء فهم سبعة أيًضاأما 
    .املكثرون يف اإلفتاءهؤالء هم  أمجعني؛
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5 طبقات الصحابة وفضلهم
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  ،،، إخويت

  حفُظ الدين، وحفظ الشريعة، ونقل القرآن والسنة. :والشَك أن أعظم فضلهم هو ،بعد هذه ننتقل إىل فضِل هؤالِء الصحابةِ 

  ة:ولكن إخويت تعالـَوا إىل هذه الَوقفة اخلطري 

  !واحد؟ سبحان اهللا العظيم كيف نقَل هؤالء الصحابة شريعة اإلسالم إلينا كاملة مكملة مل يسقط منهم حرفٌ 

ُهللا العرَب ليحملوا ديَن كيَف صنَع ا((باب: ، دت يف البداية أن أسوق هذا الباب، أر )مدرسة السرية(إخويت، يف كتابنا 
  .]124األنعام: [ }...{اللُه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتهُ  :اهللاُ جل جاللُه كما قال سبحانه))، اإلسالم؟

كانت لعرب، مل تكن يف الفرس، ومل تكن يف اهلند، ومل تكن يف الروم، وال يف البيزنطيني، وإمنا  جعل هذه الرسالة اخلامتة يف ا فاهللاُ 
  ، َأهَلُهم ليحملوا هذا الدين.أخالَقهم، وطباَعهم  هؤالء العرب:يف العرب، فلما أراَد اهللا جل جالله أن جيعلها يف العرب، رّىب 

� �

|�[Ýø‰ý]�ÿàè��]ç×ÛvéÖ�ÿh†ÃÖ]�₣�]�ÿÄß‘�ÿÌéÒϑ� �

  جعلهم أصحاب حافظة وذاكرة قوية أوًال: 

 ..حيسنون اخلط والكتابة، اللهم يعرفون القراءة، ال كانوا أُميني ال،  ة التقرأ وال تكتبيّ الدين أم كانوا أمًة أُم من تأهيلهم حلمل
يعول إال على حافظِته وذاكرتِه فيما يُهمه حفظه وذكره؛ من هنا كان  إال قليل منهم الُحيكم م على اموع، هذه األمية جتعل املرَء ال

  .احلفظ هو السبيل الوحيد ، ألنρة رسوله ب اهللا وسنّ تعويل الصحابة على حوافظهم يف اإلحاطة بكتا

كانت أمة، اهللا قدر فيهم أم ال يعرفون القراءة والكتابة، فكان أهم عامل عندهم احلفظ، ولذلك جتد عندهم مثًال للجمل 
  .جيعل عندهم قوة حافظة رهيبة جًدا كثرة أمساء الشيء  ..ألف اسم، لألسد مخسمائة اسم.. وهكذا
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6 طبقات الصحابة وفضلهم
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جمرد ما  كان الرجل منهم ينشئ قصيدة من مائة بيت مث يُلقيها يف السوق مرة واحدة، كل من يسمعها حيفظها من أول مرة،
حياة بسيطة: صحراء وخيمة  - ستأيت معنا-  هكذا كانت طبيعة الصحراء عندهم، طبيعة البساطة يف العيش، حيفظوها حيفظوهنها،

  ف عندهم صفاء الذهن.خنلة فقط، خل و 

    احلياة دون تعقيد جعلتهم يسهل عليهم أن كل ما يرد على خواطرهم حيفظونه.

  الصحابة ذكاءثانًيا: 

  وقوِة احلفِظ وصفاِء الطبع وسَيالِن الذهن وِحّدة اخلاطر.، الصحابة كانوا أّمة ُيْضَرُب ا املثل يف الذكاءِ 

  بساطة هذه األمة ثالثًا:

وال إنفاق جهد أو وقت يف الكماليات.. كان َحْسُب  ،ا على ضروريات احلياة من غري َمْيل إىل التّـَرفاقتصارها يف حيا
  الواحِد منهم لـُقيمات يُِقْمَن ُصلبه.

  قال شاعرهم:

 وَمتٌْر على رأِس النخيِل وماءُ   **ُح  *وما العيُش إال نَوَمة وتَبط  

راضية القاصدة توفر الوقت واهود وترضي اإلنسان باملوجود، وال تشغل البال هذه احلياة اهلادئة الوادعة، تلك العيشة ال
  باملفقود، ما كان له األثر العظيم يف صفاء الفكرة وقوة احلافظة وَسَيالن األذهان.

�ÿkÊ†Âáû]==ÔÞ^éŠÞ�ì†nÒ�gf‰�JJ� �

فسها اليت نعيشها، سبب أن أكثر الناس هذه األيام ؟ سببها احلياة ن.. ما سببهاقد النفسيةعرفَت املشكلة اآلن يف الزهامير والعُ 
وليس عنده استعداد أن حيفظ  ،احملمول أو الكمبيوتر حىت األمساء، وأرقام اهلواتف موجودة عنده على اجلهاز ،ليس سهالً عليه أن حيفظ

 هذه البساطة -  الكمالياتليس هناك ترف وال وقت وجهد مبذول يف - أي شيء.. ضاعت ِمسة احلفظ، لكن الصحابة لبساطة احلياة
  جعلت ذهنه خاليا، حيفظ ويعتمد على حفظه، فحفظوا الكتاب والسنة.

� �
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7 طبقات الصحابة وفضلهم

  َك مشاعرهمحبهم الصادق هللا ولرسوله َملَ رابًعا: 

هنا كان حب من يبدو منه..  واحتل مكان العقيدة فيهم، واحلب إذا صدق ومتكن، محل احملب على ترسم آثار حمبوبه وما
  كانوا ُحيبون ِبصدق.  .. احلب..ρم على حفظ كتاب اهللا وسنة رسوله ، من أقوى العوامل اليت ساعدρ ولرسوِل اهللاِ  الصحابِة هللاِ 

مّرت معنا يف احللقات السابقة قصة توبة كعب بن مالك، يقول كنُت أذهُب إىل املسجد فأصلي فأقف وأرفع بصري إىل رسول 
  . حب.رف عين، وإذا أقبلُت إىل صاليت نظَر إّيل.اهللا فأجده يطالعين، فإذا نظرُت إليه انص

 احلب احلقيقي هللا ولرسول اهللا ل هذا باحلب، احلب الصادقالنيب خماصمه ولكنه حيبه، وهو متحم ،ρ.  

  بالغة القرآن الكريم خامًسا:

ة العرب كانوا حيبون البالغة، ومحله ونقله، بالغة القرآن الكرمي.. أمما أعام أو دفعهم إىل حفظ هذا الشرع وحفظ هذا الدين 
حب للـّغة العربية، مل يكن عندهم اختالط بالعلوم والثقافات األخرى، أي مل  سبحانه وتعاىل قذف يف قلوم حيبون لغتهم العربية، اهللا

وافتخروا ا، ومل مييلوا  فأعجبوا ا، -العربيةهم، لغتهم  -اخلاصةهم  رس أو غريهم، انكبوا على ثقافتهميكونوا خمتلطني بالروم أو الف
  إىل حب غريها، ومل يرق هلم أن يلتفتوا إىل غريها..

  فالقرآن الكرمي عندما جاء بلغتهم وأبلغ منهم، انبهروا به.

 بالغة القرآن إىل حد فاق كل بيان، وأعجز كل لسان، وأسكت كل معارض ومكابر وعدو، كالم اهللا يف إعجازه وبالغته ال
أفصَح الناِس  ρمعانيه، وهدايته: كان رسول اهللا يف براعته وجزالة ألفاظه، ومسو  ρالنيب حممد  كالمُ   اهللا عز وجلل، وبعد كالم يطاوَ 

   .وأبلَغ الناسِ 

وكان العرب مأخوذين بكل فصيح بليغ، متنافسني يف حفظ أجود املنظوم واملنثور، من هنا كانوا حيفظون الكتاب والسنة، 
   ات من القرآن يسلم.كني مبجرد أن يسمع آيولذلك جتد كثريًا من املشر 
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8 طبقات الصحابة وفضلهم
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  اجلس فامسع، وبدأ يقرأ عليه آيات من القرآن، احلديث ماذا يقول؟ ملا ذهب أحدهم وقال له رسول اهللا:

   ..فألقى يديه خلف ظهره وجلس يسمع، فماذا قال بعدها؟

ثمقال: ((
ُ
غدق، وإنه يعلو وال يُعال عليهإن له حلالوة وإن عليه لطالوة، وإن أعاله مل

ُ
  .))ر، وإن أسفله مل

لسنة، حبه هللا ورسوله وإعجابه حبه للقرآن وا ،وهو كافر مل يسلم، فكيف باملسلم؟ وأضف إىل قوة حفظه ..انبهارعرتاف با
ρ.  

  الترغيب لحفظ الكتاب والعمل بهسادًسا: 

، بل والرتهيب من اإلعراض وحفظًا، وفهًما، وتعليًما ونشرًا مالً يرغب وحيّث على الكتاب والسنة علًما وع أيًضا كان الشرعُ 
ُلوَن ِكَتاَب اللِه َوَأقَاُموا الصَالَة َوَأنـَْفُقوا ِمما َرزَقْـَناُهْم ِسرا َوَعَالنَِيًة  قال اهللا سبحانه وتعاىل:، عنهما، واإلمهال هلما {ِإن الِذيَن يـَتـْ
  . ]49 فاطر:[ وَر}يـَْرُجوَن ِتَجارًَة َلْن تـَبُ 

بـُروا آيَاتِهِ {ِكَتاٌب َأنـَْزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك  قال اهللا سبحانه وتعاىل: -  َر ُأوُلو اْألَْلَباِب} لَِيد29 ص:[ َولَِيَتذَك[.  

ُهُم  ۙ◌ ِد َما بـَيـناُه ِللناِس ِفي اْلِكَتاِب {ِإن الِذيَن َيْكُتُموَن َما َأنـَْزْلَنا ِمَن اْلبَـيـَناِت َواْلُهَدٰى ِمْن بـَعْ  وقال تعاىل: -  ُأولَِٰئَك يـَْلَعنـُ
ِعُنوَن} ُه َويـَْلَعنـُُهُم الال159 :[البقرة الل[.  

"ما اجتمع قوم في بيٍت من بيوِت اهللا، يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم  :ρويف السنة يقول النيب  - 
   ].2699صحيح مسلم: -[صحيح وحفتهم المالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنَده" السكينة وغشيتهم الرحمة

  ]5027صحيح البخاري: -[صحيح "خيركم من تعلم القرآن وعّلمه"يف الصحيحني: - 

 .]7: الحشر[ {َوَما آتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا}أمر اهللا حبفظ السنة:  - 

  لكي حيفظوا القرآن والسنة ويعملوا ما ويبلغوا. ،فع الصحابةد ،هذا الدفع
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الكتاب هو أصل التشريع األول والدستور اجلامع خلريي الدنيا  .الدين، الكتاب والسنة مها الدين منزلة الكتاب والسنة من أيًضا
 تمع الذي يعيش فيهن باهللا، وعالقة اإلنسام لعالقة اإلنساواآلخرة، القرآن هو القانون املنظن املسلم با.  

رة ه، مظهِ خمصصة لعمومه، مبينة ملبهمِ  قه،السنة هي األصل الثاين للتشريع، وهي شارحة للقرآن، مفصلة مله، مقيدة ملطلَ 
   .]44 النحل:[ َن ِللناِس َما نـُزَل ِإلَْيِهْم َوَلَعلُهْم يـَتَـَفكُروَن}{َوَأنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذْكَر لُِتبَـي  آلثاره، مظهرة ألسراره، كما قال سبحانه وتعاىل:

  من هنا جاء األمر حبفظ الكتاب وحفظ السنة.

حديث اآلحاد: -[إسناده صحيح "نّضر اهللا امرء سمع مقالتي فأداها كما سمعها فُرب مبلغ أوعى من سامع": ρقال رسول اهللا 
12[ 

دقائق األمور، حىت إننا نسمع ما مسعوها، واهتموا بِ نزل، وحفظوا السنة، فبلغوها كَ آن وبلغوه كما هو، كما أُ حفظ الصحابة القر 
  . ]2940صحيح ابن ماجه: -[صحيح ماَت وما شاب منه إال سبع عشرة شعرة ρن رسول اهللا أنس بن مالك يقول إ

  .ρعر النيب عدوا كم شعرة شابت يف شَ 
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  هكذا اهتموا وهكذا بلغوا...

  إخويت ،،،

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


